
 
 

 أضواء البيانكتاب شرح 
 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                           

 جعفر الطیارمسجد  المكان: هـ١٦/٠٢/١٤٣٩ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

====ÓÑ|||||Û_ª^=„_|||||Îgÿ^=Ú^È|||||ó =̀i_|||||k‘=}à|||||è۱٤=F٦۹=E=
=
=

٢ 

 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات
علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 

 وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین.
 للااَُّ  َأْنـَزلَ  َمـا�ِ  َ�ْحُكـمْ  َلـمْ  َوَمـنْ { :تعـالى قولـه: "-رحمـه هللا–قال الشـیخ محمـد األمـین الشـنقیطي 

 أو المسـلمین، يفـ هـي هـل اآل�ـة هـذه فـي العلمـاء اختلـف ]٤٤[المائدة: }ِفُرونَ اْلَكا ُهمُ  َفُأوَلِئكَ 
 عــن وروي  الیهــود، فــي أنهــا عنــه وروي  المســلمین، فــي أنهــا الشــعبي عــن فــروي  الكفــار؟ فــي

 كفــرال لــیس وأنــه �فــر، دون  �فــرٌ  فیهــا �ــالكفر المــراد وأن المســلمین، فــي أنهــا اأ�ًضــ سٍ و طــاو 
 تـذهبون  الـذي الكفـر لـیس: قـال أنـه اآل�ـة هـذه فـي عبـاسٍ  ابـن عـن وروي  الملـة، مـن المخرج

 الـهق �خرجـاه، ولـم الشـیخین، شـرط علـى صـحیحٌ  :وقـال والحـاكم حاتم، أبي ابن عنه رواه إلیه،
 ".�ثیر ابن

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 أجمعین.

 ،]٤٤[المائــدة: }ونَ اْلَكــاِفرُ  مُ ُهـ َفُأوَلِئــكَ  للااَُّ  َأْنـَزلَ  ِ�َمــا َ�ْحُكـمْ  َلــمْ  َوَمـنْ { :-لَّ وعـالجــ–فـي قـول هللا 
�ختلــف  ]٤٧دة:[المائــ }اْلَفاِســُقون { وفــي الثالثــة: ،]٤٥[المائــدة: }الظَّــاِلُمون { وفــي اآل�ــة الثانیــة:

مین أو فــــي الیهــــود أو فــــي أهــــل العلــــم تبًعــــا لســــیاق اآل�ــــات هــــل اآل�ــــات الــــثالث �لهــــا فــــي المســــل
 ]٤٤ة:[المائـد }اْلَكـاِفُرونَ  ُهـمُ  َفُأوَلِئـكَ { النصارى؟ والذي قرره جمٌع من أهل العلم أن اآل�ـة األولـى

ــــاِلُمون {هــــذه فــــي المســــلمین، والثانیــــة:  ــــدة: }الظَّ ــــ{ فــــي الیهــــود، والثالثــــة: ]٤٥[المائ  }ُقون اْلَفاِس
علــى مــا ســیأتي النقــل فیــه عــن القرطبــي وغیــره،  فــي النصــارى تبًعــا لســیاق اآل�ــات ]٤٧[المائــدة:

هــل العبرة �مـا ُ�قـرر أ فــولكـن ولـو �انــت اآل�ـة األولـى فــي الیهـود، والثانیـة فــي النصـارى أو العكـس 
 العلم �عموم اللفظ ال �خصوص السبب.

و�بقـى النظــر فــي معــاني األلفــاظ الثالثــة هــل هـي واحــدة أو متفاوتــة، وفــي مقتضــاها هــل المــراد �ــه 
 المخرج عن الملة أو �فٌر دون �فر �ما �قول ابن عباس؟ الكفر

رك  ْرَك َلُظْلـٌم َعِظـیم{وفي الظلم هل هو الذي ُأطلق علیه في القرآن الشِّ هـل  ]١٣لقمـان:[ }ِإنَّ الشِّ
لـق هو من هذا النوع؟ وقل مثـل هـذا فـي الفسـق؛ ألنـه یـرد وُ�ـراد �ـه الكفـر ُأطلـق علـى الكفـار، وُأط

 من المعاصي.على ما دون الكفر 
لة ، ومســألة الحكــم �غیــر مــا أنــزل هللا مســأطــو�ًال  أن ینقــل عــن القرطبــي وغیــره �الًمــا فالشــیخ یر�ــد

 وقع �ثیٌر من أقطار المسلمین في مخالفتها. ،معضلة ومشكلة
نها �فر دون �فر أو قیل: �التفصـیل وهـو المتعـین أن مـن حكـم �غیـر مـا إوعلى �ل حال إذا قلنا: 

ى أن الحكــم �غیـر مــا أنــزل هللا أولــى مـن الحكــم �مــا أنـزل هللا أو أفضــل أو هــو الــذي أنـزل هللا، و�ــر 
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ُیلبــي حاجــات النــاس دون حكــم هللا هــذا علــى خطــٍر عظــیم مــن الكفــر المخــرج مــن الملــة، إذا �ــان 
هـذا فوأمـا إذا حكـم لهـوًى فـي نفسـه أو طمـع فـي دنیـاه  ،-جلَّ وعـال–�عتقد أنه أفضل من حكم هللا 

 ه قول ابن عباس: �فٌر دون �فر.یتنزل علی
وجــنح �عضــهم إلــى أن مــن حكــم �غیــر مــا أنــزل هللا فــي جمیــع نــواحي الحیــاة، وشــرَّع للنــاس شــرًعا 

ال لشرع هللا في جمیع القضا�ا هذا قال �عضهم �كفره الكفر المخرج، وعلى �ـل حـ اومناقًض  امخالفً 
صــوٍص المخــرج عــن الملــة، وُ�طلــق فــي نالمســألة معروفــة عنــد أهــل العلــم، والكفــر ُ�طلــق وُ�ــراد �ــه 

 .       كثیرة وُ�راد �ه ما دون ذلك
 أنهـم لهـاقب فیمـا ذ�ـر تعـالى ألنـه ؛الیهود في أنها على یدل العظیم والقرآن: العلماء �عض قال"

 هـو لـذيا فالمحـرَّ  الحكم :�عني هذا، أوتیتم إن :�قولون  وأنهم مواضعه، �عد من الكلم �حرفون 
ــر ــم غی ــم و�ن خــذوه،ف هللا حك ــوه ل ــل ف،المحــرَّ  :أي تؤت ــتم ب ــم أوتی  فهــم فاحــذروا، الحــق هللا حك

 .حق أنه �علمون  الذي هللا حكم من �الحذر �أمرون 
 

 الكــالم أن علــى لفــد ،]٤٥ائــدة:[الم }َوَ�َتْبَنــا َعَلــْیِهْم ِفیَهــا َأنَّ الــنَّْفَس ِ�ــالنَّْفسِ {: تعــالى قــال وقــد
 بـن فـةوحذ� عـازب، بـن البراء ذ�ر ما علیه دل �ما الكتاب، أهل في اآل�ة �أن قال وممن فیهم،

ــن الیمــان، ــاسٍ  واب ــو ،عب ــز، وأب ــو مجل ــد وعكرمــة، العطــاردي، رجــاءٍ  وأب ــد بــن هللا وعبی  ،هللا عب
 نحــو ونقــل �ثیــر، ابــن عــنهم نقلــه واجبــة، علینــا وهــي الحســن، وزاد وغیــرهم، البصــري  والحسـن

 .النخعي إبراهیم عن الحسن قول
 ]٤٤[المائــدة: }نَ اْلَكــاِفُرو ُهــمُ  َفُأوَلِئــكَ  للااَُّ  َأْنــَزلَ  ِ�َمــا َ�ْحُكــمْ  َلــمْ  َوَمــنْ {: تفســیره فــي بــيالقرط وقــال

 فــي ذلــك بــتث الكفــار، فــي �لهــا نزلــت ]٤٧[المائــدة: }اْلَفاِســُقون {و ]٤٥[المائــدة: }الظَّــاِلُمون {و
 رتكـبا و�ن �كفـر فـال لمالمس فأما المعظم، هذا وعلى تقدم، وقد ،البراء حدیث من مسلم صحیح
 ".إضمار فیه :وقیل كبیرة،

ـــنَّة أن المســـلم ال �كفـــر �ارتكـــاب الكبیـــرة مـــا لـــم �ســـتحلها ذا أمـــا إ ،وقـــال: هـــذا إجمـــاع مـــن أهـــل السُّ
اسـتحلها �فــر، اإلشــكال فــي عصــور الضــعف عنـد المســلمین تجــدهم یبحثــون عــن مخــارج و�قلــدون 

 قرر ذلك ابن خلدون.�ما  ،غیرهم من �اب اقتداء المغلوب �الغالب
و�عـــد حـــرب التتـــار ومجـــيء هوالكـــو ومـــن �عـــده تیمـــور وضـــعوا قـــوانین للمســـلمین وســـنوها علـــیهم 

اء �ـه وألزموهم بها عندهم منها مواد ُمقننة ألزموا المسلمین بها، الشیخ أحمد شاكر تكلم على ما ج
ن ُأشـِرب قلبـه حـب تیمور وفرضه علـى المسـلمین، ولكـن اإلشـكال فـي المسـلمین أنفسـهم، فمـنهم مـ

ع الــدنیا والر�ــون إلیهــا، وُســِمع منــه �ــالٌم ال ُیرضــى مــن قــول �عضــهم أن تطبیــق الحــدود ُ�حرجنــا مــ
ن العالم ُ�حرجنا قطع یـد السـارق یبقـى بـال یـد یتجـول فـي األسـواق، والعـالم ینظـرون وحقـوق اإلنسـا

 و�ذا.
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ین، رأس المــال تقــوى هللا ال شــك أن الضــعف وقــوة العــدو ضــاغطة، لكــن مــع ذلــك رأس المــال الــد
قـرر وال نُ  ،ما ینبغي حتى لو عجزنا عن تطبیق ما أردنـا ال نـتكلم �مـا ُ�خـالف الشـر�عة ،وطاعة هللا

حكـم ت -إلى هللا المشتكى-معروف أن أكثر بالد المسلمین فنا �ألسنتنا، و�ال ؤ ما �فرضه علینا أعدا
�ســتطیعون مخــالفتهم، لكــن اإلشــكال مــن  �ســبب الضــغوط مــن الكفــار، وأنهــم ال ؛�غیـر مــا أنــزل هللا

ر�ن إلى هذا واطمـأن إلیـه هـذا اإلشـكال فیـه، مـا هـو اإلشـكال فـیمن �عمـل وهـو مكـره؛ ألن المكـره 
و�بقـــى أن المســـألة  ]١٠٦نحـــل:[ال }ِإالَّ َمـــْن ُأْكـــرَِه َوَقْلُبـــُه ُمْطَمـــِئنٌّ ِ�اِإل�َمـــانِ { مرفــوٌع عنـــه التكلیـــف

 نزل هللا.خطیرة و�بیرة الحكم �غیر ما أ
فــي مســألة و�حیــف فیهــا، و�حكــم فیهــا �غیــر مــا أنــزل هللا؛ لطمــٍع دنیــوي أو لخــوٍف  قــد �حكــم قــاضٍ 

ب الكفــر علــى وظیفتــه أو برشــوة أو مــا أشــبه ذلــك، هــذا ال شــك أنــه داخــٌل فــي اآل�ــة، ولكنــه مــن �ــا
 .         دون الكفر وال �كفر بذلك

 هللا صـلى- الرسول لقول اوجحدً  للقرآن ارد�  هللا، أنزل �ما �حكم لم ومن :أي إضمار فیه :وقیل"
 .ومجاهد عباسٍ  ابن قاله �افر، فهو -وسلم علیه
 هللا أنـزل �مـا �حكـم لـم من �ل في عامةٌ  هي: والحسن ،مسعودٍ  ابن قال هذا، على عامة فاآل�ة

 .له ومستحال�  ذلك امعتقدً  :أي والكفار، والیهود، المسلمین، من
 تعـالى هللا إلـى وأمره ،المسلمین فساق من فهو حرممُ  مرتكب أنه معتقدٌ  هوو  ذلك، فعل من فأما
 ".له غفر شاء و�ن عذ�ه، شاء إن

 .لكبائر ال ُ�كفَّرون �مجرد الذنبكسائر أهل ا
 ضـاهي� فعـالً  فعـل فقـد ]٤٤:[المائدة }للااَُّ  َأْنَزلَ  ِ�َما َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ {: روا�ة في عباس ابن وقال"

 ولـم د،�التوحیـ حكـم مـن فأما ،�افر فهو أنزل ما �جمیع �حكم لم ومن :أي: وقیل فار،الك أفعال
 يفـ هـي: قـال الشـعبي أن إال ،األول والصـحیح اآل�ـة، هـذه فـي یـدخل فـال الشرائع ببعض �حكم

 :أشیاء ثالثة ذلك على و�دل: قال النحاس، واختاره خاصة، الیهود
 ".اممنه

 منها، منه ثالثة. 
 الضــمیر فعــاد ]٤٤[المائــدة: }َهــاُدواْ  ِللَّــِذینَ {: تعــالى قولــه فــي هــذا قبــل ذ�ــروا یهــودال أن"منهــا: 
 .علیهم
 یهـودلل الضـمیر فهـذا علـیهم، و�تبنـا �عـده أن تـرى  أال ذلـك، علـى یـدل الكـالم سـیاق أن :ومنها

 ت�انـ اإذ )نِمـ( :قائـل قـال فـإن والقصـاص، الـرجم أنكـروا الـذین هم الیهود فإن اوأ�ًض  �إجماع،
 ".تخصیصها على دلیلٌ  �قع أن إال عامة فهي للمجازاة

 َمن.
 " )نمِ ( :قائل قال فإن"
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 (َمن). ]٤٤[المائدة: }َ�ْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ {
 الذي، نى�مع هنا )نمَ (: له قیل تخصیصها على دلیلٌ  �قع أن إال عامةٌ  فهي للمجازاة �انت إذا"

 ".والتقر�ر األدلة من ذ�رناه أن ما مع
یة بـدلیل أن جوابهـا موصولة، والموصول مـن صـیغ العمـوم، وهـي ُمشـر�ٌة �معنـى الشـرط (َمن) هنا

 . اقترن �الفاء
ــاه أن مــا مــع" ــة مــن ذ�رن ــر األدل ــذین والیهــود ،والتقر� ــم ال ــزل �مــا �حكمــوا ل ــكفأول هللا أن  هــم ئ

 .هذا في قیل ما أحسن من فهذا الكافرون،
 لكنولتسـ فـیهم، هـي نعـم: فقـال ؟إسرائیل بني في أهي اآل�ات، هذه عن ئلسُ  حذ�فة أن روى و�ُ 

 ".للمسلمین الكافرون : وقیل �النعل، النعل حذو سبیلهم
 �عني هذا �الم حذ�فة قبل وقوع هذا في المسلمین، قبل وقوع هذا األمر في المسلمین، نعم. 

 بـن كـر� أبـي اختیـار وهـذا للنصـارى، والفاسقون  للیهود، والظالمون  للمسلمین الكافرون : وقیل"
 وابـن ة،زائـد أبـي وابـن ز�د، بن وجابر عباس، ابن اختیار وهو اآل�ات، ظاهر هألن: قال العر�ي،
 .فر� دون  �فرٌ  ولكنه الملة، عن ینقل �كفرٍ  لیس: وغیره ٌس و طاو  قال اأ�ًض  والشعبي شبرمة،

 �ـه محكـ و�ن الكفـر، یوجـب لـه تبـدیلٌ  فهـو هللا عند من أنه على عنده �ما حكم إن �ختلف وهذا
 .للمذنبین الغفران في ةنَّ السُّ  أهل أصل على المغفرة تدر�ه ذنبٌ  فهو ومعصیة هوىً 
 لـىإ هـذا وعـزا �ـافر، فهـو هللا غیـر �حكـم وحكـم ارتشـى، مـن أن الخوارج ومذهب: القشیري  قال

 ".والسدي الحسن،
 .ى مذهبهم في تكفیر مرتكب الكبیرةوهذا جاٍر عل

 أال :أشــیاء ثالثــة الحكــام علــى هللا أخــذ: اأ�ًضــ الحســن لوقــا ،والســدي الحســن، إلــى هــذا وعــزا"
 ".القرطبي الم� انتهى ،قلیالً  اثمنً  �آ�اته �شتروا وأال و�خشوه، الناس �خشوا وأال الهوى، یتبعوا
 نعم.

 طالب:.......
 .في المسلمین، وأنها �فٌر دون �فرله أكثر من قول، لكن المستفیض المعروف عنه أنها 

 }اْلَكـاِفُرونَ  مُ ُهـ َفُأوَلِئـكَ { آ�ـة أن اآل�ـات سیاق من المتبادر الظاهر: -عنه هللا اعف- مقیده قال"
َفــَال { :األمــة هــذه لمســلمي امخاطًبــ قبلهــا قــال تعــالى ألنــه ؛المســلمین فــي نازلــةٌ  ]٤٤[المائــدة:

 ِ�َمـا َ�ْحُكـمْ  َلـمْ  َوَمنْ {: قال ثم ]٤٤ة:المائد[ }َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشَتُروْا ِ�آَ�اِتي َثَمًنا َقِلیالً 
 مــن متبــادرٌ  ظــاهرٌ  هــو مــا� للمســلمین فالخطــاب ]٤٤[المائــدة: }اْلَكــاِفُرونَ  ُهــمُ  َفُأوَلِئــكَ  للااَُّ  َأْنــَزلَ 
 �ه اقاصدً  أو له، مستحال�  ذلك فعل �كون  أن و�ما �فر، دون  �فرٌ  إما فالكفر وعلیه اآل�ة، سیاق
 .بها العلم مع وردها هللا أحكام جحد
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 ذلــك لــىع حملــه و�نمــا ا،قبیًحــ فاعــلٌ  ا،ذنًبــ مرتكــبٌ  أنــه عــالمٌ  وهــو هللا، حكــم �غیــر حكــم مــن أمــا
 مون،الظـال همف :آ�ة أن في اأ�ًض  ظاهرٌ  القرآن وسیاق المسلمین، صاةعُ  سائر من فهو الهوى 

 ".الیهود في
 .]٤٥[المائدة: }َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُمون { فأولئك

 ألنـه فـي الیهـود؛ ]٤٥:[المائدة }َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُمون { :آ�ة أن في اأ�ًض  ظاهرٌ  القرآن اقوسی"
ُذِن َف ِ�ـاَألنِف َواُألُذَن ِ�ـاألُ ْیِن َواَألنـَن ِ�ـاْلعَ َوَ�َتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها َأنَّ النَّْفَس ِ�ـالنَّْفِس َواْلَعـیْ { :قبلها قال

ــنِّ وَ  ــنَّ ِ�السِّ ــارَ َوالسِّ ــِه َفُهــَو َ�فَّ َق ِ� ــهُ اْلُجــُروَح ِقَصــاٌص َفَمــن َتَصــدَّ ــْم  ٌة لَّ ْحُكــم ِ�َمــا أنــَزَل للاّاُ �َ َوَمــن لَّ
   ]٤٥[المائدة: }َفُأْوَلـِئَك ُهُم الظَّاِلُمون 

 ".فهم الفاسقون : آ�ة أن في اأ�ًض  ظاهرٌ  أنه �ما علیه السیاق داللة لوضوح لهم فالخطاب
 طالب: فأولئك؟

 مثل التي قبلها. ]٤٥[المائدة: }ـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون َفُأْولَ {
 �مـا اإلنجیـل أهـل حكمولـی: قبلهـا قـال ألنه ؛النصارى  في ]٤٥[المائدة: }َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون {"

  .]٤٥المائدة:[ }َفاِسُقون َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل للاّاُ َفُأْوَلـِئَك ُهُم الْ { فیه هللا أنزل
 طلـقأُ  ر�مـا منهـا واحـدٍ  �ـل والفسـق، والظلـم، الكفـر، أن البحـث هـذا في المقام تحر�ر أن واعلم

 .أخرى  الملة من المخرج والكفر تارة، المعصیة �ه امرادً  الشرع في
ــنْ { ــمْ  َوَم ــمْ  َل ــا َ�ْحُك ــَزلَ  ِ�َم ــدة: }للااَُّ  َأْن ــام االً و��طــ ،للرســل معارضــةً  ،]٤٤[المائ  ،فظلمــه هللا، ألحك

 احراًمـ تكـبٌ مر  أنـه امعتقـدً  هللا أنزل �ما �حكم لم ومن الملة، عن مخرجٌ  �فرٌ  �لها و�فره ،سقهوف
 علـى یـدل القـرآن ظـاهر أن عرفت وقد الملة، عن مخرجٍ  غیر وفسقه وظلمه فكفره ،اقبیحً  فاعلٌ 

 ال اظأللفـا �عمـوم والعبـرة النصـارى، فـي والثالثـة الیهـود، فـي والثانیـة المسـلمین، في األولى أن
 ".تعالى هللا عند والعلم رأیت، ما هو الكل أحكام وتحقیق األسباب، �خصوص

لكن هل ُ�مكن تنز�ل اآل�ات الـثالث علـى األحـوال، علـى أحـوال مـن حكـم �غیـر مـا أنـزل هللا؟ ففـي 
: �لهـا حاٍل �كون �فًرا، وفي حـاٍل �كـون ظلًمـا، وفـي حـاٍل �كـون فسـًقا أو أنهـا تُـدرج وتُـدمج، وُ�قـال

عــن الملــة، و�كــون دون �فــر ال ُ�خــرج عــن الملــة،  اعنــًى واحــد، والكفــر �مــا �كــون أكبــر ُمخرًجــ�م
 فكــذلك الظلــم، و�ــذلك الفســق، واألدلــة علیــه مــن القــرآن واألدلــة علــى القــول بــداللتها علــى األكبــر

 .ظاهرة في القرآن -أللفاظ الثالثةأعني ا–واألصغر 
 طالب:.......

 لثالثة في النصوص هل هي متساو�ة أو متفاوتة؟لكن من حیث ورود األلفاظ ا
 طالب:.......

 �عني إذا اجتمعت افترقت.
 طالب:.......
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ُ�طلـق علـى  ،صـغر، والظلـم أكبـر وأصـغرأمعـروٌف أن الكفـر أكبـر و فال، إذا اجتمعت افترقت و�ال 
رك الُمخرج عن الملة، و�ذلك الفسق ُأطلق على الكفار، وُأطلق على �عض العصاة،  نعم. الشِّ

 احتجــاج قـدمنا قـد �ـة،اآل ]٤٥دة:[المائــ }َوَ�َتْبَنـا َعَلــْیِهْم ِفیَهـا َأنَّ الـنَّْفَس ِ�ـالنَّْفسِ { "قولـه تعـالى:
 یهـاف اآل�ـة ونفـس �الـذمي، المسـلم قتـل علـى اآل�ـة هـذه �عمـوم -تعـالى هللا رحمه- حنیفة أبي

 قولـه فـي وذلـك العلمـاء، مهـورج إلیـه ذهـب �مـا اآل�ة، عموم في یدخل ال الكافر أن إلى إشارةٌ 
اَرٌة لَّهُ {: تعالى َق ِ�ِه َفُهَو َ�فَّ  ".اآل�ة ]٤٥[المائدة: }َفَمن َتَصدَّ

ا مــوال ُ�كفِّــر  ،وال ُ�قبــل منــه، لـو تصــدق �ـه ،الكـافر ال یــدخل فـي هــذا؛ ألنــه ال �صـح منــه التصـدق
 .  ا فعل فال ُیوجد ما ُ�كفِّر ذنبهاقترفه؛ ألنه مهم

 سـیئةٌ  الكفـر ألن ؛لهـم �فارةً  صدقتهم تكون  الذین المتصدقین من لیس الكافر نأ المعلوم ومن"
 في جرح ابن نقله �ما )القرآن أحكام( في القاضي إسماعیل هذا على هنبَّ  حسنة، معها تنفع ال
 بنـاءً  العبـد، دخـول عـدم علـى اأ�ًض  تدل اآل�ة أن من القاضي إسماعیل ذ�ره وما ،)الباري  فتح(

: قـول� مـن العلماء من ألن ؛مسلَّ مُ  غیر لسیده الحق ألن ؛�جرحه التصدق له صح� ال أنه على
 نمــ مــانع فــال وعلیــه ســیده، دون  فیهــا العفــو لــه �القصــاص العبــد، ببــدن المتعلقــة األمــور إن

 ".�جرحه تصدقه
ولكن على �ل حال سیده یتضرر، هل للسائق إذا حصـل حـادث أن �عفـو عـن الـذي اعتـدى علیـه 

ي �صـــلح الســـیارة، و�ـــذلك إذا ُأصـــیب العبـــد �ُجـــرح فـــإن ذمســـألة ُمعلقـــة �الكفیـــل، والـــأو صـــدمه، ال
 . نقص قیمته على سیده إن أراد بیعهعالجه على سیده، و 

ــال مــن قــول وعلــى" ــوَ { :معنــى إن: ق ــاَرةٌ  َفُه ــهُ  َ�فَّ ــدة: }لَّ ــة�ال التصــدق أن ]٤٥[المائ ــارة جنا�  �ف
 ".�اآل�ة المذ�ور االستدالل من اأ�ًض  مانع فال علیه، للمجني ال للجاني

ضـي من أین جاء هذا القول أنه �فارة للجاني ال للمجني علیه؟ ألن المجني علیه ما فعـل شـیًئا �قت
" وهـذا هعلی للمجني الأن ُ�كفَّر، الكفارة لمن فعل شیًئا فیه جر�مة تحتاج إلى �فارة، من هنا قال: "

َ مِ { نظیر نَّ َفِإنَّ للااَّ حیم لمن، للُمكِره ر غفوٌر  ]٣٣لنور:[ا }ِحیمن َ�ْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ َوَمن ُ�ْكِرههُّ
 للُمكرهة؟ أم 

 طالب:.......
ئهــا، ُ�كرههــا مــن أجــل التكســب مــن ورا ،إنــه بهــذه الســهولة ُ�كــره والتــه علــى البغــاء، ُ�كرههــا إكراًهــا

 المكرهات ما علیهن ذنب.
كـــِره؛ ألن المكرهــات ال ذنـــب علــیهن، نظیـــر مــا عنـــدنا، هـــذه المغفــرة للمُ  العلمــاء �عضـــهم قــال: إن

ن و�عضــهم �قــول: للمكرهــات، والُمكــِره ال �ســتحق أن ُتســاق لــه المغفــرة بهــذا الســیاق؛ ألنــه �صــدد أ
 م.ُتشدد علیه العقو�ة، هذا العادة جرت بهذا في نصوص الشرع ما ُ�قال: َأكِره �هللا غفوٌر رحی
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ثنـاء أأنا الح لي شيء وهو أن الُمكَره على الزنا في البدا�ـة ُمكـره وُملجـئ وال ذنـب علیـه، لكـن فـي 
 العمل قد یتلذذ بهذا الزنا، �عني �عد اإلكـراه وحصـول بـدا�ات ومقـدمات الجمـاع قـد �حصـل لـه نـوع

ذا النــوع أن یتلــذذ هـ�الفعـل ال یتلـذذ أبــًدا، ال �جـوز لـه  امـن التلـذذ، و�ال فاألصــل أنـه إذا �ـان ُمكرًهــ
من التلذذ الذي حصـل �عـد هـذا اإلكـراه، وجـاءت مقـدمات الجر�مـة قـد �كـون التلـذذ مـن غیـر قصـد 
فــي األصــل، فــي األصــل مــن غیــر قصــد، لكــن قــد ُ�ســتدرج اإلنســان إلــى شــيٍء هــو فــي األصــل ال 

فــي حــق مــن المخالفــة، ال یتصــور اإلكــراه  ضــیه، ثــم إذا وقــع فیــه حصــل منــه شــيءُیر�ــده وال یرت
 .الرجل، أما في حق المرأة فمتصور، اإلكراه على الزنا

ره ًصـا فـي شـبا�ه ُأكـقالوا: ال ُیتصور في حق الرجل؛ ألنه إذا ُأكره ال ینتشـر، لكـن تصـور أن شخ 
أال یــدخل فــي ثنا�ــا هــذا العمــل شــيء مــن التلــذذ، وأن تكلیفــه �غیــر ذلــك  ،جمیلــة علــى وطء بنــت

یم، لــذذ أو هــي إذا تلــذذت، فــإن هللا مــن �عــد هــذا اإلكــراه لغفــوٌر رحــوقــد ال ُ�طــاق؟ فهــو إذا ت ،شــاق
 نعم.

 طالب:.......
 كفارة؟المجني علیه ماذا فعل لیحتاج إلى ال"كفارٌة للجاني ال للمجني علیه" ي عندنا، قال: ذال

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
ارة ارة إذا قیـل: التصـدق �الجنا�ـة �فـتصـدق؟ فهـو �فـارٌة لـه مـن المتصـدق �الجنا�ـة �فـ ماذاو ال ال، 

للجـــاني ال للمجنـــي علیـــه؛ ألن األصـــل أنـــه مـــرتبط بهـــذا الفعـــل، تقـــول: المجنـــي علیـــه ال ذنـــب لـــه 
َ ِمـن َ�ْعــِد ِإْكــرَ { لیتصـدق وُ�كفَّـر عنــه، �عنـي مثــل مـا قیــل فـي الُمكرهــة: ِحــ اِهِهنَّ َفــِإنَّ للااَّ  }یمَغُفــوٌر رَّ

 .]٣٣[النور:
 بین المسألة ونظیرتها. اآلن تصورت الر�ط

 طالب:.......
 الُمكِره صعب، صعب أن تأتي المغفرة بهـذا السـیاق لشـخٍص أكـره امـرأًة علـى البغـاء، و�تكسـب ،ال

ان فــي إشــارة للقــول، ومــا قــال: إنهــا للُمكــِره إال أبــو حیــ هذ�ــر للقــول، مــا فیــ هال، مــا فیــ ،مــن ورائهــا
 .    اكال في أن الُمكرهة ال ذنب علیهة، ثم �أتي اإلشكلهم على أنها للمكرهف(البحر المحیط) و�ال 

 فائـدة ال �اطـلٌ  هـو ومـا لكفره، له صدقة ال الكافر ألن ؛متصدق أنه الكافر عن یذ�ر ال هللا ألن"
 .اآل�ة ىمعن في ضعیفٌ  القول هذا أن مع واإلثبات، التقر�ر معرض في تعالى هللا یذ�ره ال ،فیه

 ؛رأظهـ وهـو للمتصدق، �فارةٌ  فهو :معناها أن على �عدهم فمن الصحا�ة، من العلماء وجمهور
 ظاهرٌ  �ة�اآل فاالستدالل الكافر، دون  اقطعً  المؤمن في وذلك مذ�ور، إلى عائدٌ  فیه الضمیر ألن
 ".اجد� 
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 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
رتكبـه ان �فـارة لـذنٍب أو تكـو  ،ألنه ال ذنب له هنا، فال �حتاج إلى �فارة، ولتكن الكفارة لشيٍء آخر

ن أ في هذه المسألة؛ ألنه أحیاًنـا قـد ُ�جنـى علیـه، ثـم �عـد ذلـك �قـول بلسـانه و�قـذف و�شـتم، و�مكـن
 .  �مد یده و�ضرب، قد �حصل منه خطأ

 :تنبیه"
 لخـرج �ـه التُقـ لـو ألنهما ؛بواحد اثنان قتل�ُ  ال أنه على الكر�مة اآل�ة بهذه العلماء �عض احتج
 .واحدة بنفسٍ  نفسین لكونهما ]٤٥[المائدة: } النَّْفَس ِ�النَّْفسِ َأنَّ {: قوله عن

 ثابـت، أبـي بـن وحبیـب سـیر�ن، وابـن والزهـري، الز�یر، ابن الدلیل بهذا امتمسكً  بهذا قال وممن
 نعـ وروي  عبـاس، ابـن عـن موسى، أبي ابن وحكاه المنذر، وابن وداود، ور�یعة، الملك، وعبد
 بــاقینال مــن و�ؤخــذ واحــد، مــنهم قتــل�ُ  أنــه والزهــري  ســیر�ن، وابــن ر،الز�یــ وابــن ،جبــلٍ  بــن معــاذ

 تجـب ال �مـا واحد، �مبدلٍ  أبدالٌ  تستوفى فال له، مكافئٌ  منهم واحدٍ  �ل ألن ؛الد�ة من حصصهم
 )".المغني( في قدامة ابن ذ�رنا عمن نقله �ما واحد، لمقتولٍ  د�اتٌ 

ــ ي ُ�قتــل فــي مقابــل المقتــول وتــرك ذالتخصــیص واحــد �غیــر مخصــص، التخصــیص واحــد مــنهم ال
وال ُیتصـــور مثـــل هـــذا، هـــل ُ�قـــال: ُ�مكـــن أن ُ�خـــرج  ،الشـــرع ال �فـــرق بیـــنهم فـــي مثـــل هـــذا ،البـــاقي

ض، فتــرك ُمفســد �القرعــة؟ القرعــة وردت فــي مســائل �ثیــرة مــن الشــرع، هــذه جنا�ــة و�فســاد فــي األر 
 . �القرعة فیه إشكال

ــالوا" ــه مقتضــى وق ــالى قول ــرُّ {: تع ــ اْلُح ــرة: }اْلُحرِّ ِ� ــه ،]١٧٨[البق ــ{: وقول ــا َأنَّ  اَوَ�َتْبَن ــْیِهْم ِفیَه َعَل
 التفـاوت وألن: اقـالو  واحـدة، نفـسٍ  مـن أكثـر �النفس یؤخذ ال أنه ]٤٥[المائدة: }النَّْفَس ِ�النَّْفسِ 

 .أولى العدد في والتفاوت �العبد، الحر قتل عدم بدلیل القصاص، �منع األوصاف في
 وا�ـةٌ ر  �الواحـد الجماعـة قتـل وعـدم بواحـد، جماعةٍ  قتل أوجب من مع جةحُ  ال: المنذر ابن وقال
 ".أحمد اإلمام عن

 . إضافًة إلى من ُذِكر سا�ًقا
 وقـد احـد،�الو  الجماعـة قتـل�ُ  أنـه: الثالثـة األئمـة ومـذهب أحمـد، اإلمام عن المشهورة والروا�ة"

 �ـه لقتلـتهم صـنعاء أهـل علیـه األتمـ لـو: وقال بواحد، سبعةً  قتل أنه الخطاب بن عمر عن ثبت
ــ  حتــى الحرور�ــة قتــال عــن توقــف فإنــه -عنــه هللا رضــي- علــيٍّ  عــن ذلــك نحــو وي ورُ  ا،جمیًع

 ".الشاة ذ�حتُ  �ما خباب، بن هللا عبد ذ�حوا فلما حدثوا،�ُ 
ــل بهــم علــي بــن أبــي طالــب   -رضــي هللا عنــه–و�قــروا �طــن امرأتــه وهــي حامــل، وقتلــوا ولــدها، نكَّ

 فقتلهم.
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 �لنـا: فقـالوا ،خبـاب بـن هللا عبـد قاتـل إلینـا أخرجـوا أن نـادوهم أكبـر هللا: قـال بذلك عليٌّ  رخبِ أُ و "
 نقلـه ه،وأصـحا� علـيٌّ  قـتلهم أن لبـث فمـا القـوم، دونكـم: ألصـحا�ه عليٌّ  فقال مرات، ثالث قتله،

 ).ننهسُ ( في الدارقطني عن القرطبي
 ".و�ز�د
 و�ؤ�د.
 صـلى -هللا رسـول أن هر�ـرة وأبـي ،سعیدٍ  أبي عن الترمذي رواه ما �الواحد الجماعة قتل "و�ؤ�د

َماِء، َأْهلَ  َأنَّ  َلوْ «: قال -وسلم علیه هللا  ِفـي للااَُّ  َألََكـبَُّهمُ  نٍ ُمـْؤمِ  َدمِ  ِفـي وااْشَتَركُ  اْألَْرضِ  َوَأْهلَ  السَّ
 .القرطبي عنه نقله غر�ب، حدیثٌ : الترمذي فیه قال »النَّارِ 

 وروى  ،»َشـاءَ �َ  َأنْ  ِإالَّ «: وزاد ا،مرفوًعـ عباسٍ  ابن عن نحوه )الكبرى  ننالسُّ ( في البیهقي وروى 
 َقْتـلِ  َلـىعَ  َأَعـانَ  َمـنْ «: -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول عـن هر�رة، أبي عن اأ�ًض  البیهقي

 .»للااَِّ  َرْحَمةِ  ِمنْ  آِ�ٌس  ْیَنْیهِ عَ  َبْینَ  اْكُتو�ً مَ  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  -َوَجلَّ  َعزَّ - للااََّ  َلِقيَ  َ�ِلَمةٍ  ِ�َشْطرِ  ُمْسِلمٍ 
 سـلمة، وأبـو والحسـن، المسـیب، بـن سـعید قـال و�ه عباس، وابن شعبة، بن المغیرة عن وروي 

ــادة، وعطــاء، ــه �مــا ثــور، وأبــو و�ســحاق، واألوزاعــي، والثــوري، وقت  فــي قدامــة ابــن عــنهم نقل
 -اعنهمــ هللا رضــي- وعلــيٍّ  عمــر، عــن قــيالبیه ورواه �الواحــد، قتــلتُ  الجماعــة أن: )المغنــي(

 ابـن ن�ـأ �عضـهم واعترضـه ا،سـكوتی�  اإجماًعـ فصار الصحا�ة، في مخالفٌ  لهما �علم ولم ا،أ�ًض 
 .المنذر ابن قاله �ما �الواحد، الجماعة قتل عدم عنه ثبت الز�یر

 العمـل جـز� لـم اختلفـوا، إذا الصحا�ة أن األصول في والمقرر الصحا�ة، بین واقعٌ  فالخالف او�ذً 
 ".بترجیح إال القولین �أحد

لعـم  ر�ـوالكن المصلحة العامة المتعلقة �األمة �لهـا تقتضـي أن ُ�قتـل الجماعـة �الواحـد؛ ألنهـم لـو تُ 
واحـٌد  الفساد، و�ان من أراد قتل أحٍد أشرك معه غیره، وقال: الجماعة ال ُتقتل �الواحد، ولو اختیـر

عمـت العدل الذي تنشده الشر�عة، وُتر�د �ه قطع دابـر الفسـاد ل من القتلة �قرعٍة أو غیرها ما حصل
 الفوضى لو لم ُ�قتلوا، و�ترتب على قتلهم نشر هیبة الدولة المسلمة.

ه �سیر، أمر  ،وأنتم ترون في البلدان التي ال ُتحكِّم شرع هللا، وال تقتل، وال تقتص سهل القتل عندهم
ا  .والقصص من هذا �ثیرٌة جد�

قـــول: تزوجـــت امـــرأًة فـــي بلـــٍد مـــن البلـــدان المجـــاورة تعرفـــت علیهـــا فـــي الحـــج فـــي شـــخص �ســـأل � 
وعقـــد لـــي أبوهـــا علیهـــا، فرجعـــت إلـــى بلـــدي لُیكمـــل اإلجـــراءات  ،البـــاص، وذهبـــت إلیهـــا فـــي بلـــدها

 هالنظامیــة، �قــول: لمــا رجعــت وجــدت أنهــا ُزوِّجــت �عــدي، وأنــا معقــوٌد لــي علیهــا، فقتلتهــا، مــا فیــ
 ون؟�فعل ماذا ،قصاص
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د�ـــة؟ مســـألة القتـــل �عنـــي أمرهـــا إذا لـــم  أومـــا علیـــه �فـــارة أم المقصـــود أنـــه �ســـأل هـــل علیـــه �فـــارة 
تحصـل  ]١٧٩[البقرة: }َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاةٌ {: -جلَّ وعال–�حصل القصاص الذي �قول هللا 

 الفوضى.
تســبب  وآخــر �قــول: دهســت شخًصــا فحصــلت إعاقــة �ســبب هــذا الــدهس، والنظــام عنــدهم أن مــن

 الســیارة و�ملــت علیــه بــدل مــن أن ُینفــق��إعاقــة أنــه ُینفــق علیــه مــدى الحیــاة، �قــول: فرجعــت علیــه 
 علیه مدى الحیاة.

ـــ{ تســـهل األمـــور بهـــذه الطر�قـــة إذا لـــم ُیوجـــد القصـــاص، وصـــدق هللا ـــي اْلِقَصـــاِص َحَی ـــْم ِف  }اةٌ َوَلُك
ق من نفس إذا ُترك القصاص؟ �م تحیا من نفس �سبب القصاص؟ و�م ُتهدر وُتزه ]١٧٩[البقرة:

مهمــا شــددوا وقــالوا: ســجن مــدى الحیــاة، ســجن مــدى الحیــاة هــل هــو إلــى أن �مــوت؟ ال، قــد ُ�خــّرج 
تلة، فینتشر فیهم الق ن�السجون �م منشيء �طلعون  أو�أدنى سبب، تأتي مناسبة یوم عید وطني 

 .الفساد بهذه الطر�قة
 طالب:.......

ذا هــمســك إذا انفــرد مــا �قتــل، ِفعلــه ال �قتــل، لكــن الممســك هــذا لــوال واحــد أمســك، والثــاني قتــل، المُ 
 .االممسك لما حصل القتل، فهو ردء، على �ل حال إذا �ان له أثر في الجر�مة �كون مشار�ً 

 طالب:.......
 هذه مسألة قضائیة.

 طالب:.......
وأ�ًضــا �لیــات ي، مــن �عــد .......صــوا�ه؟ ولــو فعــل �ــل واحــٍد مــنهم غیــر قاتــل بــال شــك هــو ومــا

 .الشر�عة تقضي �ه
 طالب:.......

ال، الذي ال �صح ال اعتبار له، أو الذي ال �صـح سـواًء �ـان مـن األحادیـث أو مـن اآلثـار أو مـن 
م، حینمـــا ینقـــل أقـــوال أهـــل العلـــم ذ�ـــر أســـانیده إلـــیه -رحمـــه هللا–األقـــوال ال اعتبـــار لـــه، والترمـــذي 
ال �جعله مسـار تـردد ممـن یـدرس المسـألة �سـببه  ،منه أن یتثبت فیجب أن �كون �ل من ینقل قوًال 

 وهو ال �صح.
 طالب:.......

 ال ُبد من ثبوت الخبر. ،ما �صح
 .               نعم

 هللا �ـأن �الواحـد، الجماعـة قتـل هـو الذي الجمهور مذهب و�ترجح: -عنه هللا عفا- مقیده قال"
 �كـون  قتـل إذا قتـل�ُ  أنـه علـم من أن �عني ]١٧٩بقرة:[ال }َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاةٌ {: قال تعالى
 أن أحـب مـن �ل لكان للواحد، منهما �قتص ال االثنان �ان ولو القتل، عن اوزاجرً  له ارادعً  ذلك
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 تضـیع و�ـذلك ؛القتـل عـن رادعٌ  هنـاك �كـن فلـم معـه، فقتلـه أعوانـه مـن اواحـدً  أخذ ا،مسلمً  �قتل
 قاتل، أنه منهم واحدٍ  �ل على �صدق القتل على ئینالمتمال أن مع أصلها، من القصاص حكمة

 هللا عنـد والعلـم جمـیعهم، علـى القـذف حـد لوجـب اواحـدً  قـذفوا لـو الجماعـة أن لـه و�ـدل قتل،فیُ 
 .تعالى

 نـزلأُ  ممـا اشـیئً  هنا بینیُ  لم ]٤٧ة:[المائد }َوْلَیْحُكْم َأْهُل اِإلنِجیِل ِ�َما َأنَزَل للاّاُ ِفیهِ {قوله تعالى: 
 رةالبشــا ذلــك مــن أن خــرأُ  مواضــع فــي نو�ــیَّ  �ــه، �ــالحكم اإلنجیــل أهــل أمــر الــذي اإلنجیــل فــي

ــاَل  َوِ�ذْ {: �قولــه �ــه واإل�مــان اتباعــه، ووجــوب -وســلم علیــه هللا صــلى- محمــدٍ  نبینــا �مبعــث َق
ِ ِإَلـْیُكم مُّ  ـي َرُسـوُل للااَّ ًقاِعیَسى اْبُن َمْرَ�َم �اَبِني ِإْسـَراِئیَل ِإنِّ ـًرا َیـَديَّ ِمـَن التَّـْوَراِة وَ  َمـا َبـْینَ لِّ  َصـدِّ ُمَبشِّ

ِبـالَّـِذی{ :تعـالى وقولـه ،]٦[الصـف: }ِبَرُسوٍل َ�ْأِتي ِمن َ�ْعِدي اْسُمُه َأْحَمـدُ  ُسـوَل النَّ يَّ َن َیتَِّبُعـوَن الرَّ
يَّ الَِّذي َ�ِجُدوَنُه َمْكُتوً�ا ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواِإلْنجِ   ذلـك غیـر إلـى، ةاآل�ـ ]١٥٧راف:عـ[األ }یـلِ اُألمِّ

 .اآل�ات من
 علمــاء نمــ لعــالمٍ  قــال انصــرانی�  أن العلمــاء �عــض ذ�ــر: الكر�مــة اآل�ــة بهــذه مناســبةٌ  لهــا لطیفــةٌ 

ــاظرني: المســلمین ــال أفضــل؟ أیهمــا ،والمســیحیة اإلســالم فــي ن ــم: للنصــراني العــالم فق ــ هل  ىإل
: لعـالما فقـال فیـه؟ المختلـف أم �االتبـاع أحـق علیـه تفـقالمُ : النصـراني فقـال ذلـك، في المناظرة
عنـا م عیسـى اتبـاع یلـزمكم إذن: النصـراني فقـال فیـه، المختلـف مـن �االتبـاع أحق علیه المتفق
 ".-وسلم علیه هللا صلى- محمد اتباع وترك

 ألنكم توافقوننا على اإل�مان �عیسى، ونحـن ال نـوافقكم علـى اإل�مـان �محمـد، فـنحن نختلـف معكـم،
 فقون معنا، ماذا �ان الجواب؟ وأنتم تت

 -موالسـال الصـالة علیهمـا- محمـد نبـوة فـي ونخـالفكم عیسى، نبوة على نتفق وأنتم نحن ألننا"
 یسـىع هـو الـذي علیـه المتفـق ألن ؛علیـه المتفـق اتبـاع من تمتنعون  الذین أنتم: المسلم فقال
ًرا ِبَرُسوٍل َ�ْأِتي ِمن َ�ْعِدي اْسُمُه { :لكم قال  ".]٦[الصف: }َأْحَمدُ َوُمَبشِّ

 ُمتفق علیه بین النصارى والمسـلمین؟ النصـراني ُ�قـرر هـذا، �عنـي إذا -علیه السالم–ألیس عیسى 
 لماذا ال تتبعونه؟ فعلیه، وقال لكم �ذا،  اكان ُمتفقً 

 لـم الذین أنتم أنكم فظهر ،-وسلم علیه هللا صلى- امحمدً  التبعتم احق�  عیسى متبعین �نتم فلو"
 .النصراني فانقطع غیره، وال علیه المتفق تتبعوا

 .-وسلم علیه هللا صلى- امحمدً  التبعوا عیسى، متبعین �انوا لو النصارى  أن شك وال
 هـذه أن دمناقـ قد ]٤٥لمائدة:[ا }اِسُقون َوَمن لَّْم َ�ْحُكم ِ�َما َأنَزَل للاّاُ َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلفَ {: تعالى قوله
 اهرظـ �قتضـیه �مـا المسـلمین، فـي تلـك قبـل والتـي الیهـود، في قبلها والتي النصارى، في اآل�ة

 .القرآن
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 لكفـرا وعلـى الكفـر، دون  �مـا المعصـیة علـى طلـق�ُ  �لهـا والفسـق والظلـم، الكفر، أن قدمنا وقد
 تهسـأل لمـا -وسـلم علیـه هللا صـلى- قوله المعصیة �معنى الكفر فمن نفسه، الملة من المخرج
 �ــأنهن فســره ثــم »نَّ ُ�ْفــِرهِ  ِ�َســَبِب  َواِقــعٌ  َذِلــكَ  ِإنَّ « النــار أهــل أكثــر اءالنســ �ــون  ســبب عــن المــرأة
 .العشیر �كفرن 
 }ْعُبـُدون تَ  َما َأْعُبدُ  الَ  * َأیَُّها اْلَكاِفُرون  {ُقْل �ا: تعالى قوله الملة، عن المخرج �معنى الكفر ومن

 .اآل�ة ]٢-١[الكافرون:
َوَال {: وقولـه ،]٢٥٤[البقـرة: }الظَّـاِلُمون  ُهـمُ  اْلَكـاِفُرونَ وَ { :تعـالى قولـه الكفـر، �معنـى الظلم ومن

ــ َك َفــِإن َفَعْلــَت َفِإنَّ ــَن الظَّــَك ِإذً َتــْدُع ِمــن ُدوِن للاّاِ َمــا َال َینَفُعــَك َوَال َ�ُضــرُّ  ،]١٠٦[یــونس: }اِلِمینا مِّ
ْرَك َلُظْلٌم َعِظیم{: وقوله  .]١٣[لقمان: }ِإنَّ الشِّ
 .اآل�ة ]٣٢[فاطر: }َتِصدٌ َفِمْنُهْم َظاِلٌم لَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّقْ {: تعالى ولهق المعصیة �معنى ومنه
ـا الَّـِذیَن َفَسـُقوا َفَمـْأَواُهُم النَّـارُ {: قولـه الكفـر �معنى الفسق ومن ْخُرُجـوا ِمْنَهـا َراُدوا َأن �َ  ُ�لََّمـا أَ َوَأمَّ

 .اآل�ة ]٢٠[السجدة: }ُأِعیُدوا ِفیَها
ا َلُهـْم َشـَهاَدًة َوَال َتْقَبُلـو {: -عنهـا هللا رضـي- عائشة قذفوا الذین في قوله عصیةالم �معنى ومنه

 ".]٤[النور: }َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون 
اآل�ة في عموم القذف؛ ألن السورة سورة النور تكلمـت فـي أولهـا عـن عمـوم قـذف المحصـنات، ثـم 

 .فاآل�ة قبل قصة عائشة وقذف عائشةصة اإلفك، عن قذف الرجل لزوجته، ثم قذف عائشة في ق
 طالب:........

 �هللا أنا عندي ضعف في السمع لو تقرب �كون أحسن لي.
 طالب:........

ق �ه.  الفعل الواحد ُ�فسَّ
 طالب:........

 . ثال أمره �السجود أخرجه من الملةوعدم امت -جلَّ وعال–استكباره على هللا 
ــ{: تعــالى قولــه لــه و�ــدل الملــة، عــن خــرجٍ �م لــیس القــذف أن ومعلــومٌ " ــِذیَن َج ــِك ِإنَّ الَّ اُؤوا ِ�اِإلْف

نُكمْ   �ـا{ :قبـةع بـن الولیـد فـي قولـه اأ�ًضـ المعصـیة �معنـى الفسق ومن ،]١١[النور: }ُعْصَبٌة مِّ
 .�ةاآل ]٦رات:[الُحجُ  }َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبیَُّنوا

 ".األسباب �خصوص ال األلفاظ �عموم العبرة أن قدمنا وقد
قصـــة الولیـــد بـــن عقبـــة حـــاول �عضـــهم أن ُینكرهـــا، وال �جعلـــه ســـبًبا لنـــزول اآل�ـــة مـــن �ـــاب تبرئـــة 

لكـن قـد تقـع المعصـیة التـي �فسـق بهـا  ،وأنهـم �لهـم عـدول، هـم �لهـم عـدول ،الصحا�ة عن الفسق
 .   صحا�ة �عض الكبائروقع من �عض ال في وقتها ثم یتوب منها؛ ولذا
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 مــا� الحكــم مــن امتناعــه �ــان فمــن ،األســباب �خصــوص ال األلفــاظ �عمــوم العبــرة أن قــدمنا وقــد"
 عناهــا�م �لهــا فاســق ظــالمٌ  �ــافرٌ  فهــو التزامــه مــن واالمتنــاع ورده، معارضــته لقصــد هللا، أنــزل

 وظلمــه فكفــره فعلــه، قــبح �عتقــد وهــو لهــوى  الحكــم مــن امتناعــه �ــان ومــن الملــة، مــن خــرجالمُ 
 ،إ�مانـه صـحة فـي اشـرطً  �ـه الحكـم مـن امتنـع مـا �ـان إذا إال الملـة، مـن المخـرج غیـر وفسقه

 قـدمنا �مـا المـذ�ورة، اآل�ـات فـي الظـاهر هـو هـذا اعتقـاده، مـن دُبـ ال مـا اعتقـاد مـن كاالمتناع
 ".تعالى هللا عند والعلم

 قف على هذا.
 اللهم صلِّ وسلم على نبیك محمد.

 
 
  

   
 
 
 

  


